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Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor gemeenteraadsleden 2012 

Gevraagd besluit: 

De gedragscode bestuurlijke integriteit voor gemeenteraadsleden 2012 vast te stelien en deze na één jaar te 
evalueren. 

Publiekssamenvatting 
Integriteit van handelen door raadsleden is in het openbaar bestuur een belangrijke voorwaarde. Met 
bestuurlijke integriteit accepteert men de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt en toont men 
bereidheid om verantwoording af te leggen. Bij bestuurlijke integriteit zijn algemeen geaccepteerde normen van 
belang. Het betreft zaken rond belangenverstrengeling, (vertrouwelijke) informatie, geschenken, declaraties en 
gemeentelijke voorzieningen. Deze zaken zijn in de gedragscode geregeld. 

Inleiding 
Uw raad dient ter waarborging van de bestuurlijke integriteit op grond van het bepaalde in de Gemeentewet een 
gedragscode vast te stellen. Naast deze gedragscode is in de Gemeentewet een opsomming gegeven van een 
aantal verboden handelingen en verboden betrekkingen, de plicht tot openbaarmaking van nevenfuncties en het 
afleggen van de eed of belofte. Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het 
openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De 
belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. 

In 2003 is een gedragscode voor bestuurders van de gemeente Den Helder door uw raad vastgesteld. 
Inmiddels is in 2010 een nieuwe handreiking integriteit verschenen van het ministerie van BZK. Mede om die 
reden wordt u voorgesteld een geactualiseerde gedragscode vast te stellen. Deze gedragscode is gebaseerd 
op de modelgedragscode en is (deels) ook van toepassing op commissieleden. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met het vaststellen van de gedragscode wordt een houvast geboden bij het bepalen van normen over integriteit 
van het bestuur. 

Kader 
De raad is op grond van de artikelen 15, derde lid, van de Gemeentewet het bestuursorgaan dat een 
gedragscode voor de leden van de raad vaststelt. 

Argumenten 
Om houvast te bieden aan bestuurders bij hun handelen en hen daarop ook te kunnen aanspreken, is het naar 
de mening van de wetgever noodzakelijk regels vast te stellen voor integer handelen. Het doel van deze 
gedragscode is dit te bewerkstelligen. Daarbij gaat het niet om een limitatieve opsomming. Ook waar 
gedragingen niet zijn genoemd, moet gehandeld worden in de geest van de gedragscode. Daarbij wordt een 
beroep gedaan op ieders persoonlijke integriteit. 

Bij bestuurlijke integriteit is een aantal kernbegrippen leidend. Deze dienen ais toetssteen voor de 
gedragsafspraken als weergegeven in de artikelen. Het gaat om kernbegrippen als dienstbaarheid, 
functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. In de toelichting zijn deze 
kernbegrippen van integriteit nader toegelicht. 
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De gedragscode geeft niet per definitie regels die een directe juridische binding hebben, maar heeft vooral 
bestuurlijke en politieke relevantie. Raadsleden zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar en 
wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie. Naast 
deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld over fraude, valsheid in 
geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn niet in de gedragscode zelf opgenomen. 

De gedragscode bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures 
die moeten worden gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een 
gedragsregel en de transparantie en daarmee de controleerbaarheid vergroten. 

Tijdens de werkconferentie van 19 en 20 januari 2012 is het onderwerp integriteit besproken. In dat kader is 
onder meer een discussie gevoerd over de opzet van een gedragscode alsmede over de onderwerpen 
'nevenfuncties' en 'sancties'. 

Wat betreft 'nevenfuncties' kan worden opgemerkt dat het vervullen van nevenfuncties door bestuurders is in 
zijn algemeenheid uit maatschappelijk, bestuurlijk en ook persoonlijk oogpunt veelal positief te waarderen. Het 
vervullen van nevenfuncties, in het bijzonder van nevenfuncties buiten de publieke sfeer, vindt echter zijn grens 
waar dit afbreuk zou kunnen doen aan het aanzien van het ambt en een optimaal functioneren van degene die 
het ambt vervult. In algemene zin zijn bij het aanvaarden van nevenfuncties twee afwegingen van belang: 
1. Er mag geen verstrengeling optreden tussen het ambt en de nevenfunctie. 
2. De nevenfunctie mag niet leiden tot een zodanig tijdbeslag dat daardoor het functioneren als ambtsdrager 

in het geding komt. 

In de voorliggende gedragscode is een hoofdstuk over 'sancties' niet opgenomen. In formele zin biedt de 
Gemeentewet geen basis voor het opleggen van 'sancties'. De raad kan immers een raadslid niet voor zijn 
gedrag straffen. Mocht echter bij een raadslid de behoefte bestaan een gesprek over integriteit in de raad te 
voeren, dan is dit altijd mogelijk. In geval een raadslid of een fractie zich in strijd met de gedragscode gedraagt 
kan de raad bijvoorbeeld een openbaar oordeel uitspreken (bijvoorbeeld ongenoegen uitspreken, motie van 
afkeuring). 

Tot slot merken wij op dat bij twijfelgevallen en/of vragen over onderwerpen in de gedragscode een raadslid 
zich altijd kan wenden tot de burgemeester. 

Wij stellen u voor de voorliggende Gedragscode bestuurlijke integriteit voor gemeenteraadsleden 2012 
overeenkomstig vast te stellen. 

Maatschappelijk draagvlak 

Met de voorgestelde gedragscode wordt beoogd het draagvlak en het vertrouwen bij de burgers te vergroten. 

Financiële consequenties 

Het voorgestelde besluit heeft geen financiële consequenties. 

Communicatie 
Na de besluitvorming wordt via 'Raad en Daad' aandacht besteed aan de gewijzigde gedragscode. Daarnaast 
wordt aan de raadsleden en commissieleden een exemplaar van de gewijzigde gedragscode ter beschikking 
gesteld. 
Realisatie 
Na vaststelling door uw raad zal de gedragscode op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 

Den Helder, 3 maart 2012 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 
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Koen Schuiling 
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